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A Copa és a Cogeca csalódott amiatt, hogy az EU Állandó Bizottsága nem adott
véleményt a glifozát újra engedélyezéséről, és levelet küldenek Juncker európai
bizottsági elnök részére: A Copa és a Cogeca csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy az EU
Növények, Állategészségügy és Takarmány Állandó Bizottsága a héten nem adott véleményt a
glifozát gyomirtó hatóanyag újra engedélyezéséről, arra figyelmeztetve, hogy az EFSA pozitív
értékelését követni kellene. A Copa és a Cogeca főtitkára, Pekka Pesonen hangsúlyozta: „Nagyon
csalódott vagyok amiatt, hogy nem történt előrelépés ebben a fontos kérdésben. Mindig
támogattuk az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA szerepét, és ezért szorgalmazzuk a
glifozát engedélyének megújítását. Az Unió intézményei és a tagállamok egyaránt felelősek azért,
hogy bizalmat építsenek ki szigorú élelmiszerbiztonsági előírásaink iránt az EFSA szerepének
támogatásával. Az EFSA pozitív értékelést adott a glifozátról, ezt pedig tiszteletben kell tartani,
máskülönben az uniós eljárásokba vetett bizalom teljesen összeomlik. Szorgalmazzuk, hogy a
tagállamok szavazzanak a jóváhagyás megújítása mellett az EU Fellebbviteli Bizottságának június
23-24-i ülésén. Levelet küldtünk Juncker elnök úrnak is, amelyben felvázoljuk
aggodalmainkat. A glifozát nélkül a gazdák versenyképessége és az Unió élelmiszertermelése
veszélybe kerülne, mivel nincsenek alternatívák.”
A mezőgazdaság és az erdészet a megoldás részét jelentik az éghajlatváltozással
szembeni küzdelem tekintetében – állítja Liisa Pietola, a Copa-Cogeca
környezetvédelmi
munkacsoportjának
újonnan
újraválasztott
elnöke:
A
mezőgazdaság és az erdészet a megoldás részét jelentik az éghajlatváltozással szembeni küzdelem
tekintetében – állította Liisa Pietola, a Copa-Cogeca környezetvédelmi munkacsoportjának
újonnan újraválasztott elnöke a héten Brüsszelben, újraválasztását követően. Liisa Pietola aktív
gazda és fatermelő, aki az MTK Finn Gazdaszervezettől szerzett talajtani doktori fokozatot,
hangsúlyozta a gazdák jelentőségét, akik a megoldás részét jelentik az éghajlatváltozás hatásának
enyhítése és a hozzá való alkalmazkodás segítésében, különösen a szénnek a talaj szerves
anyagában való tárolása révén, ami javítja a termelékenységet. A gazdák és erdőtulajdonosok
nagymértékben hozzájárulnak az alacsony széndioxid-kibocsátású és bioalapú gazdasághoz, és ezt
el kell ismerni.” Rámutatott arra, hogy a növények és az erdők különösképpen eltávolítják a
széndioxid-kibocsátásokat a légkörből. A széndioxid megkötésében szintén nagy lehetőség rejlik.
Fontos, hogy a gazdák jó talajgazdálkodási gyakorlatokat alkalmazzanak a talaj
termelékenységének fokozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése,
valamint az élelmiszerbiztonság biztosítása érdekében. Az intenzív talajművelés csökkentésével
például a talaj egészsége sokat javul. Diane Mitchellt az Egyesült Királyság Nemzeti
Gazdaszövetségétől (NFU) és Niels Peter Norringot a Dán Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szervezettől választották meg a környezetvédelmi munkacsoport alelnökeivé.

Az Európai Bizottság hivatalosan kiterjeszti az uniós zöldség és gyümölcs
támogatási intézkedéseit: Az Európai Bizottság a héten 2017. június végéig hivatalosan
kiterjesztette az uniós zöldség- és gyümölcságazatra vonatkozó biztonsági háló intézkedéseket. A
biztonsági háló intézkedéseket először 2014-ben vezették be válaszként az uniós zöldség- és
gyümölcsimportra kivetett orosz tilalomra, és egy évvel ezelőtt már meghosszabbították. Az
intézkedések célja, hogy enyhítsék a korábban Oroszországba exportált zöldségekre és
gyümölcsökre nehezedő piaci nyomást. Az intézkedések között szerepel főként a termékek piacról
való kivonása jótékonysági szervezetek részére történő ingyenes szétosztásra és „egyéb célokra”
(mint például állati takarmány, komposztálás és lepárlás). Az intézkedések a paradicsomra,
sárgarépára, káposztára, paprikára, karfiolra és brokkolira, uborkára és apró uborkára, gombára,
almára, körtére, szilvára, bogyós gyümölcsökre, friss csemegeszőlőre, kivire, narancsra,
klementinre, mandarinra, citromra, őszibarackra és nektarinra, cseresznyére és datolyaszilvára
terjednek ki. A Copa és a Cogeca azonban azzal érvel, hogy az intézkedések nem elegendőek.
Az új európai halászati és akvakultúra Piaci Tanácsadó Testület megtartja első
közgyűlését egy jövőbeli fenntartható ágazat biztosítása céljából
Az új európai halászati és akvakultúra Piaci Tanácsadó Testület a héten Brüsszelben tartotta első
közgyűlését, egy jövőbeli fenntartható ágazat biztosítása céljából. A Copa és a Cogeca alapító tagja
az új Piaci Tanácsnak, amelyet a héten indítottak, és amely a megreformált közös halászati
politika egyik legfontosabb projektje. Az érdekelt felek szervezete összehozza az őstermelőket, az
ágazat és a kereskedelem, a környezetvédelmi és fogyasztói szervezetek képviselőit, hogy
megvizsgálják az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseket, és tanácsot adjanak a piacokkal
kapcsolatban. Különösen a politika végrehajtására, a közös piacszervezés teljesítésére, kínálati,
szabályozási és fogyasztóvédelmi kérdésekre összpontosít. E kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat
a teljes értéklánc nevében az EU intézményei elé fogják terjeszteni. A Copa és a Cogeca aktívan
részt vesz majd a Piaci Tanácsadó Testület valamennyi ülésén, nevezetesen a
munkacsoportokban, a végrehajtó bizottságban és a közgyűlésen, és már biztosított egy helyet a
végrehajtó bizottságban az őstermelők kategóriájában.
Az EU saját fehérjenövény kínálatának növelése a Copa & Cogeca szárított
takarmány munkacsoportjának egyik legfőbb prioritása
A szárított takarmány munkacsoport újonnan megválasztott elnöke, Eric Masset prioritásai között
szerepel az EU saját fehérjenövény kínálatának növelése az Unió állatállománya számára
minőségi takarmány biztosítása, valamint a környezet védelme érdekében. Eric Masset kifejtette:
„Kétéves mandátumom során arra akarok összpontosítani, hogy csökkentsük az EU fehérjenövény
kínálatának hiányát az állatok takarmánykészletének növelése céljából. E növényeknek
nyilvánvaló környezeti előnyeik vannak az üvegházhatású gázkibocsátások csökkentése, a
biológiai sokféleség növelése és a talajminőség javítása tekintetében. A nitrogénmegkötő
növények hozzájárulnak a zöldítés fenntartható erősítéséhez is.” A továbbiakban hangsúlyozta a
szárított takarmányágazat jelentőségét a növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából a
vidéki térségekben Unió-szerte. További prioritás az erőfeszítések fokozása az uniós minőségi
szabványoknak megfelelő magas minőségű takarmányunknak nem uniós országokba, mint
például Szaúd-Arábiába, Kínába és Japánba való exportálására, valamint az EU dehidratált
takarmányágazatának az ETS szabályok miatti kiszervezése elkerülésére.
Az EU 2014-2020 közötti többéves pénzügyi kerete felülvizsgálatának nem szabad a
közös agrárpolitika (KAP) finanszírozásának csökkentéséhez vezetnie – mondják a
parlamenti képviselők: A KAP állandó jövedelmet biztosít a gazdáknak, és közjavakat

szolgáltat az uniós polgárok számára – jelentette ki hétfőn a mezőgazdasági bizottság. A
parlamenti képviselők arra akarják használni a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát, hogy több
forrást juttassanak az új piaci- és válságintézkedésekre, és továbbhaladjanak a KAP
egyszerűsítésével. Elutasítják az agrárpolitikák nemzeti hatáskörbe való visszautalására tett
kísérleteket is.
A Copa & Cogeca erdészeti munkacsoportjának új elnöke intézkedésre szólít fel az
erdők potenciáljának maximalizálása céljából a vidéki gazdaságok fellendítését és
az éghajlatváltozás kezelését illetően
Alapvető fontosságúak azok az intézkedések, amelyek lehetővé teszik, hogy az EU erdészeti
ágazata maximalizálja potenciálját a vidéki térségekben a növekedés és a munkahelyteremtés
fellendítése, valamint az éghajlatváltozás kezelése tekintetében – jelentette ki a Copa & Cogeca
erdészeti munkacsoportjának elnöke, Martin Hobarth a héten. Hobarth úr kifejtette: „Az erdők és
egyéb fás területek az Unió területének több mint 40-át teszik ki, és alapvető fontosságúak a
növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából az Unió vidéki térségeiben, ugyanakkor
növelik a biológiai sokféleséget és segítik az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. A fenntartható
erdőgazdálkodás és az erdők többfunkciós szerepe az Unió erdészeti ágazatának legfontosabb
alapelveit jelentik. Az erdőtulajdonosok elkötelezettek az éghajlatváltozás kezelése mellett, de
támogatnunk kell az intézkedéseket, és megoldásokat kell javasolnunk az erdészeti ágazat
támogatására, hogy könnyebben szembe tudjon nézni az olyan kihívásokkal, mint az
éghajlatváltozás.” Hobarth úr további prioritásai kétéves mandátuma során az EU erdészeti
stratégiája végrehajtásának nyomon követése és hozzájárulás annak végrehajtásához, valamint az
erdők fenntartható uniós biogazdálkodáshoz való hozzájárulásának maximalizálása.
A Copa és a Cogeca üdvözli, hogy az Európai Parlament szorgalmazza, hogy az uniós
jogszabályok harcoljanak az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok ellen
#fairfoodchain
A Copa és a Cogeca a héten üdvözölte, hogy az Európai Parlament szorgalmazza, hogy az uniós
szintű jogszabályok kezeljék az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatokat, mondván, hogy uniós megoldások szükségesek az Unió-szerte jelentkező
problémák kezelésére. A parlamenti képviselők nagy többséggel elfogadták Edward Czesak
parlamenti képviselő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló jelentését, amely
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a késedelmes fizetések elleni fellépést, és uniós szintű keretet
kell javasolni az élelmiszerláncban tapasztalható tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
kezeléséhez. Üdvözöljük, hogy a képviselők felismerik, hogy a termelői szervezetek létrehozásának
és megerősítésének kéz a kézben kell járnia a gazdák alkupozíciójának erősítésével az
élelmiszerláncon belül. A jelentés elismeri az önkéntes ellátási lánc kezdeményezés gyenge
pontjait és hiányosságait. Az önkéntes kezdeményezések nem elegendőek a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok megfékezéséhez. Ezt jelezte a Bizottság január 29-i jelentése is, amely a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelését célzó végrehajtási intézkedések és szankciók
hiányára figyelmeztetett az ellátási lánc kezdeményezésen belül. Hiányzik a hatékony elrettentés a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, és nem lehet névtelen panaszokat benyújtani az
önkéntes kezdeményezés keretében. Ugyanezek az okok vezették arra a Copát és a Cogecát, hogy
ne csatlakozzon az ellátási lánc kezdeményezéshez. A Copa és a Cogeca most cselekvésre szólítja
fel az Európai Bizottságot.
Klímavédelem: Az EU előkészíti az utat a párizsi megállapodás gyors
ratifikálásához: Az Európai Bizottság a héten előterjesztett egy javaslatot az Európai Unió
számára a párizsi megállapodás – a világ első univerzális, jogilag kötelező érvényű, a
klímaváltozás kezelését célzó megállapodása – ratifikálására.
Pekka Pesonen, a Copa & Cogeca főtitkára a gazdálkodás jövőjéről beszél a
Portugáliában tartott nemzetközi konferencián: A Copa & Cogeca főtitkára, Pekka
Pesonen a héten Portugáliában tartott konferencián hangsúlyozta az EU mezőgazdasága előtt álló
kihívásokat. A piac – különösen a marha- és sertéshús, valamint a tejtermékek piaca – gyorsan
romlik. A gazdák és a mezőgazdasági szövetkezetek súlyos cash flow problémákkal néznek
szembe. Új piacokat kell találnunk termékeink számára, fokoznunk kell a promóciós

intézkedéseket, és exporthitel-biztosítást kell alkalmaznunk, hogy nagyobb biztonságot nyújtsunk
a kereskedőknek exporttevékenységük során. A KAP-ot is sürgősen egyszerűsíteni kell, mivel a
bürokrácia elfojtja az innovációt. A KAP keretében végrehajtandó zöldítési gyakorlatoknak
egyszerűnek és rugalmasabbnak kell lenniük, hogy reagáljanak Európa különböző ökológiai és
éghajlati viszonyaira. Tekintettel arra, hogy a gazdák csak egy töredékét kapják meg a fogyasztók
által fizetett árnak, javítanunk kell a gazdák árrését is az élelmiszerláncon belül, és küzdenünk kell
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Azt szeretnénk, ha az uniós szintű jogalkotás
megfékezné e tisztességtelen gyakorlatokat. Az áraknak és a piaci megfigyelőközpontoknak
szintén fontos szerepük van. A kutatást és az innovációt is fokozni kell, a biogazdálkodást pedig
tovább kell fejleszteni, mivel kiváló lehetőséget jelent a zöld növekedés szempontjából.
A Copa alelnöke, Kis Miklós felszólal a FEFANA-FEFAC rendezvényen: Az EU
Takarmánygyártók Szövetsége (FEFAC) által a héten szervezett nagyszabású konferencián a Copa
alelnöke, Kis Miklós hangsúlyozta a takarmányozás fontosságát az állattenyésztésben, valamint az
ellátási biztonság, illetve az új termékek kifejlesztését célzó kutatás és innováció szükségességét.

Közelgő események
Szeretne többet hallani egy fenntartható uniós állattenyésztési ágazat előnyeiről a
vidéki térségek, az egészséges étrend, a növekedés és a munkahelyteremtés
szempontjából, valamint megkóstolni néhány finom receptet? Jöjjön el a Copa és a
Cogeca 2016-os állattenyésztési kampányáról szóló rendezvényére az Európai
Parlamentbe, amelynek vendéglátója Michel Dantin parlamenti képviselő
#livestockcounts #enjoyagrifood
Az Unió állattenyésztési ágazatát – különösen a sertés-, a tej-, a szarvasmarha-, a juh-, a kecske-,
a baromfi- és a tojáságazatot – növekvő kihívások sújtják a költséges uniós álletenyésztési
szabályoktól kezdve az uniós mezőgazdasági exportra kivetett orosz tilalomig. A fogyasztóknak
nagyon gyakran nincs elég idejük a főzésre, vagy félretájékozottak a húsfogyasztás előnyeiről a
tápláló, kiegyensúlyozott étrend szempontjából. Ez a kampány új megvilágításba helyezi majd a
húsfogyasztás előnyeit, új, könnyen elkészíthető recepteket mutat be, bemutatja azokat a szigorú
termelési normákat, amelyeknek a gazdák megfelelnek, továbbá bemutatja azt is, hogy az
állattenyésztési ágazat jó a növekedés és a munkahelyteremtés, valamint az élénk vidéki gazdaság
számára. Nagyszerű termékeket fogunk kóstolásra kínálni Európa minden részéből. Az uniós
állattenyésztési ágazat kihívásaival és jövőjével kapcsolatos véleményeket mutat be Michel Dantin
parlamenti képviselő, valamint a Copa és a Cogeca elnökei. Jöjjön el és csatlakozzon hozzánk,
hogy többet megtudjon róla! MIKOR: június 20-án 18:00 órakor. HOL: Európai Parlament,
Képviselők Étterme.
Műhely: Hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében: A Copa és a
Cogeca a Momagri agytröszttel együtt egy műhelyt szervez június 27-én annak megvitatására,
hogyan kezelhető az áringadozás a jövőbeli KAP keretében. Ez a volatilitás az utóbbi időben
túlzottá vált, rövid idő alatt bekövetkező árcsúcsokkal és ár hullámvölgyekkel. Ez törékennyé teszi
a gazdák helyzetét, és nincsenek eszközeik a probléma kezelésére. A piaci egyenlőtlenségek és
bizonytalanságok geopolitikai korlátokkal párosulva kritikus piaci helyzetet idéztek elő az
Unióban, ami több ágazatot is érint (pl. tej, sertéshús, zöldség- és gyümölcs, gabonafélék). Jöjjön

el és csatlakozzon hozzánk! Mikor: 2016. június 27-én délután 2:30-6:00 óra között.
Hol: a Copa-Cogeca Titkárságán, a Rue de Trèves 61, 1040 Brüsszel címen
Mentse el az időpontot: Szeretne többet hallani a Copa és a Cogeca nézeteiről azzal
kapcsolatban, hogy hogyan biztosítható egy fenntartható, versenyképes és
gazdaságilag életképes uniós mezőgazdasági ágazat a jövőben? Jöjjön el az Európai
gazdák 2016-os kongresszusára Görögország központjába, hogy többet megtudjon
róla! #DynamicAgri
MI: Az egyre növekvő kihívásokkal szemben az Európai gazdák 2016-os kongresszusának célja
egy vita indítása az európai mezőgazdaság jövőjéről egy gazdaságilag életképes, fenntartható és
versenyképes ágazat biztosítása érdekében. Létfontosságú, hogy többet és jobbat termeljünk
kevesebb erőforrás felhasználásával, hogy a termelők hozzájárulhassanak a következő évtized
egyik legnagyobb kihívásához: a megnövekedett élelmiszertermelés szükségességéhez a világ
növekvő népessége számára és az élelmiszertermelést veszélyeztető éghajlatváltozás elleni
küzdelemhez. A „Lehetőségek az európai mezőgazdaság számára: zöld növekedés és dinamikus
piacok” című kongresszus megvizsgálja, hogyan lehet a legjobban befektetni egy fenntartható
európai mezőgazdasági ágazat jövőbeli létrehozása céljából. Október 5-én egy műhelyre kerül sor,
amely megvizsgálja egy intelligens és fenntartható mezőgazdasági és erdészeti ágazat innovatív
megoldásait és összehozza a gazdákat, ezt pedig a fő plenáris ülés követi október 6-án. Jöjjön el és
csatlakozzon hozzánk! MIKOR: 2016. október 5-6-án HOL: Divani Apollon Palace & Thalasso,
Görögország
ELKÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓK ÉS RENDEZVÉNYEK MENETRENDJE
Június 16.: Copa & Cogeca témacsoport ülése a mezőgazdasági technológiáról
Június 20.: Copa és Cogeca #livestockcounts rendezvénye, Európai Parlament
Június 25-26.: Vallon Gazdaságok Nyílt Napja
Június 27-28.: Az EU Mezőgazdasági Tanácsának ülése
Június 27.: Copa & Cogeca & Momagri Műhely az áringadozásról
Július 5.: Copa & Cogeca gabonafélék munkacsoport

